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Бачка Топола

На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012 и 14/2015), а у вези јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП бр: 1/2015,
рушење објекта спортско-рекреативног центра “Венус“ у Бачкој Тополи, Наручилац, поводом питања
упућених ради појашњења конкурсне документације даје следеће
ОДГОВОРЕ
НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА РАДИ ПОЈАШЊЕЊА ДЕЛОВА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈНОП – РАДОВИ - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКО –РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА
„ВЕНУС“ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
БРОЈ : 1/2015
ПИТАЊЕ 1: У Вашој конкурсној документацији на страни 13/44, тачка 1.2.7 и на страни 16/44, тачка 3.7.,
захтева се достављање фотокопије акта о процени ризика, па Вас молимо да нам појасните следеће:
1. Акт о процени ризика доставити у целости или само одређене делове (насловна страна, последња
страна, радна места), обзиром да се ради о документу који садржи преко 300 страна?
ОДГОВОР 1: Акт о процени ризика доставити у целости.
ПИТАЊЕ 2, 3, 4: У Вашој конкурсној документацији на страни 12/44, тачка 1.2.3. ТЕХНИЧКИ
КАПАЦИТЕТ захтева се да Понуђач поседује багере тежине преко 45Т и 35 Т, са запреминама кашике
мин. 3,5м3 и да поседује маказе и чекић капацитета преко 3Т, па Вас молимо да нам појасните
следеће:
2. Како се доказује тежина багера?
3. Како се доказује запремина кашике?
4. Како се доказује капацитет маказа и чекића?
ОДГОВОР 2, 3, 4: У конкурсној документацији је наведено да се тражи као доказ: "Пописна листа са
стањем на дан 31.12.2014. године (обележити маркером), а понуђач може приложити и копије рачуна о
куповини или копије уговора о закупу, купопродаји односно уговора о лизингу или уговора о пословно техничкој
сарадњи са Пописном листом са стањем на дан 31.12.2014. године и за моторна возила саобраћајне дозволе
са полисама осигуранја важећим на дан отварања понуда.". Ако се из наведене документације не виде тражене
карактеристике приложите фотокопију листова из техничке документације машина и додатне опреме.

ПИТАЊЕ 5: У Вашој конкурсној документацији на страни 13/44 и измени конкурсне документације на
страни 5/8, тачка 1.2.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА захтева се да је Понуђач у претходне 4 обрачунске године
(2011, 2012, 2013 и 2014. год) остварио пословни приход по основу изведених грађевинских радова, у
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укупном износу од мин. 100.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. Као доказ, захтева се
достављање:
- референц листе са потврдама овереним од стране Наручиоца
- Уговори
- Окончане ситуације потписане и печатиране од стране Наручиоца радова Молимо
Вас да нам појасните следеће:
Обзиром да се поједини радови фактуришу кроз Рачун (а не ситуације), да ли ће се признавати Рачуни
издати од стране Понуђача, где би се уз Рачун приложио Уговор и потврда оверена од стране
Наручиоца радова?
ОДГОВОР 5: ДА, ПРИЗНАВАЋЕ СЕ Рачуни издати од стране Понуђача, где би се уз Рачун
приложио Уговор и потврда оверена од стране Наручиоца радова .

Наручилац:
ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко
планирање и уређење – Бачка Топола
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